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سياسة
على الغالف

«أوجيه إنترناشيونال» إلى اإلفالس؟
تكاد االزمات المالية التي يعاني منها الرئيس سعد الحريري ال تنتهي .التعثر الذي
ّ
ويتمدد ،ووصل إلى «اوجيه انترناشيونال»
باق
أصاب شركة «سعودي أوجيه»ٍ ،
ّ
في فرنسا التي باتت مهددة باإلفالس .كما انه أصاب الشركات التي كان يعول
عليها لبيع أسهمها واستخدام األموال في التخفيف من ّ
حدة ما تعاني منه
األمبراطورية األم .فالديون تثقل شركة االتصاالت التركية التي دخلت مرحلة
العجز عن السداد .يبدو انه لم يبق للحريري سوى أسهم البنك العربي كأصول
قابلة للتسييل .وبحسب مصادر مقربة من الحريري ،فإن هذه االزمة الخانقة هي
التي قادته إلى الرياض امس ،وستدفعه إلى زيارة تركيا قبل نهاية الشهر الجاري
ميسم رزق
فــي مــديـنــة ســانــت كــويــن ،الـقــريـبــة من
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة بـ ــاريـ ــس ،عـلــى
ط ــري ــق غ ـي ــر رئـ ـيـ ـس ــي ،ت ـل ـف ــت ان ـت ـب ــاه
امل ـ ـ ّـارة م ـب ــان حــدي ـثــة وف ـخ ـمــة مـقــارنــة

بــامل ـح ـيــط امل ـع ـم ــاري املـ ـت ــواض ــع .إنـهــا
مباني «أوجـيــه انترناشيونال» ،فخر
مــؤس ـســات آل ال ـح ــري ــري ،ال ـتــي وضــع
لـهــا الــرئـيــس ال ــراح ــل رف ـيــق الـحــريـّـري
الـحـجــر األس ـ ــاس ،ولـكـنــه ل ــم يــدشــنـهــا
بعدما سبقه القدر .داخل هذه املباني،

ت ـ ّـول ــد ك ــل م ـخ ـط ـطــات امل ـش ــاري ــع الـتــي
تنفذها شــركــة «س ـعــودي أوج ـيــه» في
ُ
امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة .تــرســل
مخططات املشاريع إلى اململكة ودول
ال ـخ ـل ـي ــج األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـت ــوض ــع مــوض ــع
التنفيذ .ومــع دخــول شركة «سعودي
أوجـ ـي ــه» امل ـم ـلــوكــة م ــن الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري نفقًا مــالـيــا وإداريـ ــا مظلمًا،
وتـ ــوقـ ــف م ـش ــاري ـع ـه ــا ن ـت ـي ـجــة ال ـش ـ ّـح
املالي والفساد اإلداري الــذي أصابها،
انـعـكــس ذل ــك عـلــى الـشــركــة فــي فرنسا
ّ
ال ـت ــي ظ ــل ــت ح ـتــى وق ــت ق ــري ــب ،وعـلــى
ع ـكــس ال ـشــركــة ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،تــدفــع
ال ــروات ــب وامل ـخ ـصـ ّـصــات وامل ـصــاريــف
وفق القانون الفرنسي .لكنها سرعان
ما دخلت هي األخــرى في النفق ذاتــه،
مــا وضـعـهــا فــي عـجــز مــالــي اسـتــدعــى
من القضاء الفرنسي التدخل .وعلمت
«األخبار» أن «القضاء الفرنسي وضع

أوجيه تعرض حصتها في البنك العربي للبيع
ّ
أكدت وكالة «رويترز» أمس أن شركة «سعودي أوجيه» تجري محادثات «مع
مشترين محتملني لبيع حصتها من أسهم البنك العربي» ،البالغة نحو 21
في املئة من أسهم املصرف .ولفتت إلى أن «املشترين املحتملني من السعودية
والشرق األوسط بدأوا يتفاوضون على الصفقة التي قد تحقق أكثر من مليار
دوالر ملجموعة اإلنشاءات املتعثرة .ومن بني املهتمني بشراء حصة في البنك
العربي ،عائلة الحكير السعودية».
وكانت «األخبار» قد كشفت أن مالك «سعودي أوجيه» ،الرئيس سعد الحريري،
يفاوض لإلبقاء على جزء كبير من أسهمه في الشركة مقابل تخليه عن قسم
من أسهمه في البنك العربي ،وذلك في إطار املفاوضات التي كان يجريها مع
السعودية للخروج من أزمة الشركة املتراكمة.
(األخبار)

أعطيت الشركة مهلة
حتى آذار المقبل
لتأمين زبون غير
«سعودي أوجيه»!
أخ ـي ـرًا ي ــده عـلــى الـشــركــة ،عـبــر مشرف
قانوني ملتابعة األوضاع من الداخل».
ووف ــق املـعـلــومــات ف ــإن «ال ـشــركــة ليس
فــي اسـتـطــاعـتـهــا تــأمــن رواتـ ــب ســوى
لشهر واح ــد ف ـقــط» ،مــا دف ــع بالقضاء
إلــى «توجيه نــوع مــن اإلن ــذار للشركة
يطلب اليها فيه البحث عن زبون غير
(سعودي أوجيه) للتعاون معه» .وقد
«أعطيت الشركة مهلة حتى آذار املقبل
لتأمني جهات تتعاون معها ،وإال فإن
عليها أن تعلن إفالسها» .وحتى ذلك
الوقت «ستتولى الدولة الفرنسية دفع
الرواتب من صندوق التأمني الخاص
باملوظفني» .وبحسب مصادر الشركة
ف ـ ــإن الـ ـتـ ـح ــذي ــر دف ـ ــع املـ ـش ــرف ــن عـلــى
املؤسسة إلــى وضــع املوظفني داخلها
فـ ــي ص ـ ـ ــورة مـ ــا ي ـح ـص ــل ،فـ ــي م ـقــابــل
طـمــأنـتـهــم إلـ ــى وج ـ ــود خـ ـي ــارات أم ــام
الشركة يمكن اللجوء اليها لتحسني
األوضــاع ،وأبرزها أن «للشركة ديونا
في السوق ستحاول استردادها ،يقال
انها تبلغ  50مليون يورو مترتبة على
شركة سعودي أوجيه وحدها» .األمر
الــذي اثــار االستغراب« ،إذ كيف ُيمكن
تحصيل الديون من شركة تعاني أزمة
مالية كبيرة»!
من جهة أخــرى ،وفيما طرحت أسئلة
عدة عن الزيارة التي قام بها الرئيس
ال ـح ــري ــري إلـ ــى تــرك ـيــا أخـ ـيـ ـرًا ،وم ــدى
ّ
ارتباطها بالشق اإلقتصادي املتعلق
بـ ـش ــرك ــة اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا،

بـعــد الـحــديــث عــن سعيه ال ــى توظيف
الـسـيــولــة م ــن شــركــة «أوج ـي ــه تـلـكــوم»
التي يملكها (عبر «سعودي اوجيه»)،
وال ـت ــي تـمـلــك  55ف ــي امل ـئ ــة م ــن شــركــة
«تـ ـ ــورك ت ـي ـل ـي ـكــوم» امل ـش ـغ ـلــة لـخـطــوط
الـ ـه ــات ــف الـ ـث ــاب ــت واملـ ــال ـ ـكـ ــة ل ـ ـ ــ 81فــي
املـئــة مــن ثــالــث أكـبــر مشغل للخطوط
ال ـخ ـل ــوي ــة فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،نـ ـش ــرت وك ــال ــة
ً
«بلومبيرغ» ،مقاال قبل  5أيام ،كشفت
فيه أن «تورك تيليكوم تخلفت عن دفع
مـبـلــغ كـبـيــر مــن امل ــال ك ــان يـفـتــرض أن
ّ
تسدده في أيلول املاضي .وتبلغ قيمته
 290مليون دوالر ،وهو دفعة من ضمن
قــرض كبير تبلغ قيمته  4.7مليارات
دوالر» .وك ــان ــت ال ـش ــرك ــة ق ــد س ــددت
حوالي  500مليون دوالر ،قبل أن تعجز
عــن دف ــع مــا تــوجــب عليها فــي أيـلــول.
ونقل املوقع عن مسؤولني في «تــورك
تيليكوم» أن «املفاوضات بني الشركة
والـجـهــات الــدائـنــة ،وهــي بـنــوك تركية
ودولية ،مستمرة لضمان اإلتفاق على
ّ
ح ــل يــرضــي جميع األط ـ ــراف» .وأش ــار
املوقع إلى أن «عــدم قــدرة الشركة على
دفــع الــديــون يـعــود إلــى تــراجــع الليرة
التركية أمام الــدوالر» ،وأنه «سيجري
تعيني لجنة تنسيق من البنوك لقيادة
امل ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـشــركــة ودائ ـن ـي ـهــا».
هــذا التقرير يكشف أن األص ــول التي
كان ُيقال إن الحريري يمكنه االعتماد
ع ـل ـي ـهــا ل ـت ـســويــة ازمـ ـت ــه امل ــالـ ـي ــة ،هــي
ب ــدوره ــا م ـث ـق ـلــة ب ــال ــدي ــون .واالم ـ ــر ال
يقتصر على «تورك تيليكوم» إذ يشمل
أيـضــا شــركــة «سـيــل ســي» لالتصاالت
الخلوية في جنوب أفريقيا (ثالث أكبر
مشغل للخلوي فــي جـنــوب أفريقيا)،
املـمـلــوكــة أي ـضــا ل ــ«أوج ـيــه تـيـلـيـكــوم»،
ّ
التي كلفت شركة «غولدمان ساكس»
تحديد قيمة حصتها في «سيل سي»،
ب ــان ـت ـظ ــار ال ـس ـع ــر املـ ـن ــاس ــب .وت ـ ــرزح
األخ ـي ــرة تـحــت دي ــن قـيـمـتــه نـحــو 178
مليون دوالر.
كذلك نشر موقع «فرانس  »24تحقيقًا
م ــوس ـع ــا أول مـ ــن أم ـ ــس عـ ــن «ت ــراج ــع

تقرير

ريفي يفرض إيقاعه على «مستقبل» البقاع :التحالف مع مراد أو خسارة
اسامة القادري
فرضت «ظاهرة» وزير العدل املستقيل
أشرف ريفي إيقاعها على حركة تيار
املستقبل في البقاع ،الخزان الشعبي
ال ـثــانــي لـلـتـيــار األزرق بـعــد الـشـمــال،
فـ ــي وق ـ ــت ت ـت ـه ـيــأ م ـن ـس ـق ـيــات ال ـق ــرى
والبلدات البقاعية ملؤتمرات مناطقية
الختيار ممثليها الــى املؤتمر العام.
اإلرب ــاك م ـ ّ
ـرده إعــان «ال ـلــواء املتمرد»
نـيـتــه خـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ف ــي ك ــل م ـن ــاط ــق ان ـت ـش ــار ال ـت ـي ــار فــي
ل ـب ـنــان ،و»الـ ـص ــدى االي ـج ــاب ــي» ال ــذي
يجده خطابه في أوساط «املتشددين
املستقبليني» وبــن أنـصــار الحركات
السلفية.
«ال ـ ـّـوج ـ ــه االي ـ ـجـ ــابـ ــي» لـ ـه ــذا االرب ـ ـ ــاك
تمثل فــي تصاعد الـحــراك املستقبلي
عـبــر إع ــادة الـتــواصــل مــع كــل مناصر
وص ــدي ــق وم ـع ـت ــرض .وزيـ ـ ــارة األم ــن
الـ ـع ــام ل ـل ـت ـيــار أحـ ـم ــد الـ ـح ــري ــري ال ــى
الـ ـبـ ـق ــاع ،ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي،
جاءت في هذا السياق .فهي ،بحسب
مصادر مستقبلية ،جرت بعدما طلب
ّ ً
مفصال عن مناصري
الحريري تقريرًا
ريفي في البقاعني الغربي واألوســط

وعرسال ،ولقطع الطريق على الوزير
امل ـس ـت ـق ـي ــل ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ــاول اس ـت ـث ـم ــار
قـضـيـتــي م ــوق ــوف ــي خـلـيــة سـعــدنــايــل
ومفتي راشـيــا الـســابــق الشيخ بسام
الـطــراس .وقــد طمأن الحريري في ما
يتعلق بالقضية األولـ ــى ب ــأن الـتـيــار
يعمل مــع الـقــوى االمنية والقضائية
لالفراج عن غير املتورطني .أما في ما
يتعلق بتوقيف الطراس ،فدعا رجال
الدين وفعاليات البقاع الى وقف اثارة
القضية« ،ألنه قد يكون متورطًا».
وتـ ـشـ ـي ــر امل ـ ـص ـ ــادر الـ ـ ــى أن «الـ ـتـ ـي ــار
ّ
الريفي» تمكن من التمدد بقاعًا عبر
عدد من املفاتيح العائلية والفعاليات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ّ
همشها «املستقبل» فــي الـســابــق ،ما
يـضــع الـتـيــار االزرق ،فــي ح ــال إج ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي مــوعــدهــا،
أم ــام خـيــاريــن :تـجــاوز مــواقــف بعض
صـ ـ ـق ـ ــوره ك ــالـ ـن ــائ ــب ج ـ ـمـ ــال ال ـ ـجـ ــراح
والـتـحــالــف مــع رئـيــس ح ــزب االتـحــاد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ع ـبــد الــرح ـيــم م ــراد،
صــاحــب الـثـقــل الـشـعـبــي والـخــدمــاتــي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ب ـمــا ي ـك ــرس املـصــالـحــة
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرت بـ ـيـ ـن ــه وبـ ـ ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
سعد الـحــريــري؛ أو مــواجـهــة خسارة

االنتخابات املقبلة أمام مراد وقوى 8
آذار .إذ إن ريفي سيغرف من «صحن»
املـسـتـقـبــل ال م ــن «ص ـح ــن» خـصــومــه،
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر خـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــه ف ـ ـ ــي ب ـي ـئ ــة
«الحريريني املعترضني على سياسة
الرئيس الحريري» .وهــذا االستثمار
بدأ يطل برأسه في البقاعني من خالل
«ح ـ ــج» ب ـعــض امل ـفــات ـيــح االنـتـخــابـيــة
والـعــائـلـيــة ال ــى دارة وزي ــر ال ـعــدل في
عاصمة الـشـمــال ،والـتــرويــج لخطابه
املـ ـتـ ـش ــدد فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط «مـ ـتـ ـش ــددي»
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـجـ ـم ــاع ــات االس ــام ـي ــة
والسلفية .إذ ّ
يعول هــؤالء على ريفي
وريثًا سياسيًا ملشروع الحريري االب،
ّ
«بعدما ضل االبن طريق والــده» على
حد تعبير أحــد الفعاليات املحسوبة
على وزير العدل.
املصادر نفسها تشير الى أن القيادة
امل ــرك ــزي ــة ت ـ ـ ــدرك أن م ــواجـ ـه ــة ري ـفــي
ستفرض عليها خـيــارات لــم تكن في
ح ـســابــات ـهــا ،رغ ــم مـ ـح ــاوالت الـنــائــب
الجراح التقليل من تأثير ريفي لقطع
الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع م ـ ــراد،
وبــال ـتــالــي ض ـم ــان ب ـقــائــه ف ــي مـقـعــده
ال ـن ـيــابــي .إذ ُيـنـقــل ع ــن ال ـج ــراح قــولــه
أمــام قــادة التيار فــي بيت الــوســط إن

يوشك ريفي على
االنتهاء من درس
أسماء المرشحين عن
البقاع الغربي وراشيا

«ال ـج ـم ـهــور الـ ــذي ي ـع ـ ّـول عـلـيــه ريـفــي
هو جمهورنا وبالتالي لن يخذلنا».
وهنا ،بحسب املصادر ،بيت القصيد.
إذ إن «جـمـهــورنــا هــو مــا يـعـ ّـول عليه
ريفي ال جمهور خصومنا ،ما يعني
ان ــه فــي كــل ال ـحــاالت سيقاسمنا هــذا
الجمهور ،ما قد يؤدي الى خسارتنا
م ــن دون أن يــربــح ه ــو ب ــال ـض ــرورة»،
مـ ـشـ ـي ــرة الـ ـ ــى أن ال ـ ـفـ ــوز امل ـس ـت ـق ـب ـلــي
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ف ــي االن ـت ـخــابــات
ّ
يتعدى الـ 1500
السابقة كان بفارق ال
صــوت «عـنــدمــا كــان الــزخــم املــالــي في
أوجه» .وهذا ما يؤكده أيضًا قادة في

«حزب االتحاد» الذي يرأسه مراد ،إذ
تشير الــى أن «ريـفــي أحــدث انتفاضة
داخل تيار املستقبل ،وال تأثير له بني
جـمـهــورنــا ،وم ــن سيلحق بــه هــم من
املحسوبني على الحريري».
ّ
مصدر بقاعي مقرب من ريفي أكد لـ
ماض في تنفيذ
«األخبار» أن األخير
ٍ
ما أعلن عنه ،و»عملية درس أسماء
امل ــرش ـح ــن ع ــن امل ـق ـع ــدي ــن الـسـنـيــن
فــي قـضــاءي البقاع الغربي وراشيا
ت ــوش ــك ع ـلــى اإلنـ ـتـ ـه ــاء» .وأوض ـح ــت
أن «هناك أسماء في البقاع االوسط
ي ـجــري الـعـمــل عـلــى تــذلـيــل العقبات
أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا» .ول ـ ـفـ ــت املـ ـ ـص ـ ــدر ال ـ ـ ــى أن
«الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات م ـف ـت ــوح ــة أم ـ ـ ــام ري ـفــي
ل ـل ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
االسالمية».
أوساط «املستقبل» في البقاع الغربي
ت ـت ـحــدث ع ــن خـ ـي ــارات عـ ــدة ملــواج ـهــة
ريفي ،لكن شرطها األســاس استمرار
الحراك الحالي وعــدم تأجيل املؤتمر
العام للتيار كما أوحــى بعض القادة
املركزيني« ،بل على العكس ،املطلوب
ع ـق ــد امل ــؤت ـم ــر س ــري ـع ــا ووض ـ ــع خـطــة
عمل لحماية التيار من النهش الذي
يتعرض له».

